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KOKOUSAIKA 31.8.2022 klo 14.15–15.40 
 
KOKOUSPAIKKA Päiväkoti Sirkus 
 
KUTSUTTUNA Jokela Tapio tekninen johtaja 
 Leander Irma  työsuojeluvaltuutettu 
 Malo Kirsi  työterveyshoitaja / Pihlajalinna Loppi 
 Ylitalo Matleena henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö 
 Vuotila Tiina  työsuojeluvaltuutettu 
 Pyhälammi Eeva henkilöstöjaoston puheenjohtaja 
  
POISSA Träff Pasi kiinteistöpäällikkö 
 Mikkola Antti teknisen lautakunnan puheenjohtaja 
 Bagge Riitta  terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky 
 Paakkunainen Keijo  terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky 
 Rautiainen Timo LVI-tarkastaja 
 
 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30. 
 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 

Hyväksyttiin. 
 
 

3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle 
 

Ei kannanottoja. 
 
 

4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet 
 

 Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet 

o Länsi-Lopen koulu, tarkastuskertomuksessa olevat toimenpiteet. 
Käytiin läpi kertomuksessa olevat toimenpiteet. Raportti on toimitettu 
tiedoksi tekniselle toimelle. 

o Lukion luokkatila B158 on seurannassa. Todettiin, että käyttäjiltä ei ole 
tullut uusia havaintoja. 
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5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet  

 

 Hoivakoti Eedilän ilmanjäähdytyskoneiden asentaminen on valmistunut. 
Ikkunoiden vaihtaminen on työn alla ja vaihtaminen tapahtuu vuoden 2022 aikana. 

 Yhteiskoulun A-talon (soveltavan luokan) ikkunoiden ja alakaappien vaihtamisen 
tilanne sekä huonetilojen numerointi. Tällä hetkellä A-talon alakerran huonetiloissa 
ei ole numerointia. Todettiin, että on huolehdittava poistumistiekyltit kaikkiin koulun 
tiloihin ja lisäksi myös muihinkin kunnan tiloihin. 

 Päiväkoti Sirkuksen valaisimia on päivitetty sekä akustiikkalevyjä asennettu. 
Lisäksi sisäpihaa on kunnostettu. 

 Kunnantalon eteläpäädyn sisäilman laadun tarkastaminen on työn alla. 
Pyydetään samalla ennakkoon sisäilmanlaadun tutkimus. 

 
 

6. Valmistuneet korjauskohteet 
 

 Kentänkulman länsipääty on valmistumassa nuorisotoimen käyttöön syyskuun 
alussa. Perusteellinen sisäkorjaus on tehty. Tila soveltuu myös tarvittaessa 
kokoustamiseen. 

 Hoivakoti Eedilän alakerran kotihoidon kolme toimistohuonetta on valmistunut. 

 
 

7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt 
 
Uusia ilmoituksia tai epäilyjä ei ole tullut tietoon. 
 
 

8. Muut asiat 
 

Kierreltiin ennen kokousta ja kokouksen jälkeen Päiväkoti Sirkuksen tiloissa. 
Käytiin nukkumishuoneissa 130, 139 ja 140 sekä Kärrynpyörän tilassa. 
Tilassa 130 oli tunkkaisuutta. 

 
 

9. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous ke 30.11.2022 klo 14.15 Länsi-Lopen koululla (Topeno). 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 15.40. 
 
 
 

Muistion laatija 
 
 
Matleena Ylitalo 
henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö 


